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NOTA À IMPRENSA
Brasília, 14 de abril de 2020.

Assunto: Resultado positivo para COVID-19 em enfermeiro Indígena da etnia Galiby Kalinã.

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena, informa que um indígena da etnia
Galiby Kalinã, 28 anos, que atua como Enfermeiro do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Amapá e
Norte do Pará, testou positivo para COVID-19.
O profissional, que atua na Casa de Apoio à Saúde Indígena (CASAI), no município de Oiapoque – AP, está
seguindo as recomendações e orientações de isolamento social para a contenção da doença e não apresenta
sintomas graves. O indígena, que reside na área urbana do município, não desenvolveu atividades dentro
das aldeias e está sendo contabilizado nos boletins epidemiológicos da cidade do Oiapoque.
O Distrito Sanitário Especial Indígena - Amapá e Norte do Pará está realizando o monitoramento dos
profissionais e pacientes que, eventualmente, tiveram contato com o referido servidor, a fim de que possa
ser realizada a testagem.
Apesar do estado do Amapá se encontrar no nível de resposta de emergência de saúde pública, no cenário
epidemiológico atual, não há confirmação da circulação da COVID-19 nas aldeias assistidas por este DSEI.
As soluções empreendidas fazem parte das determinações deliberadas pela SESAI e pelos 34 DSEI a partir
das decisões tomadas pelo comitê de crise, baseadas no Plano de Contingência Nacional para Infecção
Humana pelo Novo Coronavírus em Povos Indígenas.
A SESAI permanece atenta e trabalhando para atender aos mais de 800 mil indígenas aldeados e presentes
em todo o Brasil. Desde 28 de janeiro de 2020, mesmo antes da Organização Mundial da Saúde (OMS)
decretar a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), vem implementando ações de
informação, prevenção e combate ao novo Coronavírus para orientar as comunidades indígenas, gestores e
colaboradores em todo o Brasil.
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